
 

Procedura 

postępowania dotyczącego ukończenia studiów podyplomowych na wydziale Biotechnologii i 

Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 26 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu studiów 

podyplomowych prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 

Szczecinie 

 

1. Postępowanie końcowe przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 

trzyosobowym, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia 

podyplomowe. Przewodniczącym komisji jest kierownik studiów podyplomowych lub 

nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora. 

2. Skład komisji egzaminacyjnej kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomości 

prorektorowi ds. kształcenia. 

3. Złożenie i zaliczenie pracy dyplomowej (końcowej) powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 

miesięcy od daty zakończenia zajęć. 

4. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (końcowego) 

lub dokonanie oceny pracy dyplomowej (końcowej) lub innej formy zakończenia ustalonej w 

programie studiów. Komisja ustala ocenę końcową ze studiów podyplomowych na podstawie 

średnich ocen uzyskanych przez uczestnika w toku studiów oraz oceny uzyskanej z egzaminu 

lub pracy dyplomowej (końcowej) lub innej formy zakończenia ustalonej w programie studiów 

w proporcjach: ½ średniej ocen oraz ½ oceny z pracy dyplomowej lub ½ oceny z egzaminu 

końcowego. 

5. Komisja sporządza protokół zbiorczy z egzaminu dyplomowego (końcowego)/oceny pracy 

dyplomowej (końcowej) lub z innej formy zakończenia ustalonej w programie studiów 

(załącznik Nr 4 do regulaminu studiów) w 2 egzemplarzach i przekazuje do zatwierdzenia 

prorektorowi ds. kształcenia oraz protokół indywidualny w 1 egz. dla każdego uczestnika 

(załącznik Nr 3 do regulaminu studiów). 

6. Egzamin dyplomowy (końcowy) odbywa się najpóźniej w terminie 4 tygodni po terminie 

złożenia pracy dyplomowej (końcowej) lub po zakończeniu ostatniego semestru. Dodatkowy 

termin egzaminu może być ustalony w okresie do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia zajęć. 

Termin egzaminu wyznacza kierownik studiów, a zatwierdza kierownik jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe. 

7. W uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów za zgodą kierownika jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe wyznacza dodatkowy termin egzaminu 

dyplomowego (końcowego) lub dodatkowy termin złożenia (zaliczenia) pracy dyplomowej 

(końcowej) ustalonej w programie studiów. 

8. Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych uczestnik potwierdza osobiście 

w rejestrze prowadzonym przez jednostkę obsługującą studia. 

9. Po zakończeniu studiów, uczestnik ma prawo zachować indeks. Pozostałe dokumenty z toku 

studiów pozostają w jednostce prowadzącej studia podyplomowe. 
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